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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 4/4 Tweede reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving exploitatiemiddelen binnen stafdienst Vrije Tijd 
in functie van herziening dotaties.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Verschuiving van transactiekrediet 2017

Vanuit het departement Vrije Tijd wordt een verschuiving tussen de dotaties van 
het APB Sport en het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 
voorgesteld. Hierbij wordt 500.000 EUR in mindering gebracht bij de dotatie 2017 
van het APB Sport en 500.000 EUR toegevoegd aan de dotatie van EVAP PSRC De 
Nekker.

Na analyse liet het APB Sport weten deze vermindering van de dotatie 2017 te 
kunnen opvangen door dit bedrag te onttrekken aan de beschikbare reserves. Deze 
dotatievermindering heeft bijgevolg geen invloed op het goedgekeurde 
jaarprogramma 2017 van het APB Sport.

Daarnaast is er het feit dat, omwille van de transitie van het beleidsdomein sport 
naar Vlaanderen, het APB Sport op 1 januari 2018 ontbonden zal worden. Het 
resterende eigen vermogen van het APB Sport waaraan op dat moment geen 
bestemming is gegeven, zal op dat moment overgaan naar de provincie. De 
voorkeur gaat er naar uit om deze middelen toe te kennen aan activiteiten die een 
sterke link hebben met sport.

Wat gelijkaardig doel betreft, is er zeker een link tussen verschillende 
recreatiedomeinen (grondgebonden bevoegdheid) en sport. Van de drie provinciale 
recreatiedomeinen heeft Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum het meest 
uitgesproken sportprofiel. In het goedgekeurde masterplan De Nekker werd een 
gedeelte van het domein bijvoorbeeld expliciet voorbehouden voor 
sportinfrastructuur.

Door 500.000 EUR toe te voegen aan de dotatie 2017 van EVAP PSRC De Nekker 
kan het recreatiedomein haar werking optimaliseren en blijft een duidelijke link met 
het beleidsdomein sport behouden.

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd.

Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven



De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
verminderd met 500.000 EUR. Het gaat om uitgaven die gerelateerd zijn aan de 
dotatie aan APB Sport (N) onder de budgetsleutel 0740/64900000 
(ramingsnummer 2017160022).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod
A Uitbetaling dotatie Sport

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
vermeerderd met 500.000 EUR. Het gaat om uitgaven die gerelateerd zijn aan de 
dotatie aan Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (N) onder de 
budgetsleutel 0711/64900000 (ramingsnummer 2017160026).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod
A Uitbetaling dotatie De Nekker

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 maart 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er 
volgende wijziging:
verschuiving van transactiekrediet 2017 met 500.000 EUR.

Artikel 2:
Binnen het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert 
de dotatie 2017 van APB Sport met 500.000,00 EUR.

Artikel 3:
Binnen het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt 
de dotatie 2017 van EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker met 
500.000,00 EUR.


